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Euroguidance i korthet

• Euroguidance center i 35 länder

• Oftast kopplade till utbildnings- eller arbetsmarknads-
ministerierna på nationell nivå 
(DG Employment på EU-nivå)

• Finansiering:
50% EU medel och 50% nationella bidrag

• Målgrupp: Studie- och yrkesvägledare, utbildare, forskare 
och beslutsfattare inom vägledningsområdet

• Etablerat 1992 – 25 års jubileum i år!!
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Splitterny webbplats på Euroguidance.eu

• Länkar till utlandsstudier
• Information om vägledning i de olika länderna 

• Academia utbyten för vägledare
• Nätverksgemensamt nyhetsbrev



Nätverkets nyhetsbrev Insight

Jubileumsnummer med fokus på informations-
och kommunikationsteknologi inom vägledning



1. Bidra till kompetensutveckling för vägledare när det gäller uppmuntran och  
stöd till unga i samband med studier, praktik eller arbete i andra länder.

2. Främja internationellt utbyte och samarbete på vägledningsområdet

3. Stödja den europeiska policyutvecklingen inom livslång vägledning

Utveckla den europeiska dimensionen i 

vägledning;



Studie- och yrkesvägledning i
Finland

Mika Launikari
Senior Information Specialist
Utbildningsstyrelsen/Euroguidance Finland 

Sveriges vägledarförenings konferens
Stockholm 26-27 oktober 2017



Livslång vägledning i Finland
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Gymnasiet



Strategiska mål för det nationella utvecklings-
arbetet inom livslång vägledning i Finland

1. Handledningstjänsterna ska fördelas jämnt och svara mot individuella behov
(Access to guidance services)

2. Individuell kompetens att hantera karriärvägar ska stärkas
(Career Management Skills)

3. Den handledande personalen ska ha den kompetens uppgiften kräver
(Professional competences)

4. Utveckling av kvalitetssystem för handledningen (Quality assurance)

5. Handledningen ska utgöra en koordinerad helhet
(Cooperation & coordination at local, regional and national levels)

(Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet. OKM työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15)
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Läroplans- och examensgrunder i Finland
Utbildningsstyrelsen, som är en nationell myndighet och lyder under
undervisnings- och kulturministeriet, ger grunder för olika utbildningsformer och -
områden samt för examina. 

Grunderna för läroplanen är en föreskrift, som förpliktar utbildningsanordnaren
att innefatta undervisningens mål och centrala innehåll i den läroplan som uppgörs
enligt skola eller utbildningsanordnare.

Med föreskriften garanteras de grundläggande rättigheterna i utbildningen, 
jämlikheten, enhetligheten i undervisningen, kvaliteten och rättsskyddet.

Utbildningsstyrelsen följer upp de funktionella effekterna av läroplans- och
examensgrunderna främst i samband med utvärderingen av utbildningen.
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Grunderna för läroplanen för den
grundläggande utbildningen 2014
Utbildningsstyrelsen har fastställt grunder för läroplanen för den grundläggande
utbildningen den 22 december 2014. 

Den lokala läroplanen som görs upp utgående från dessa grunder har tagits i bruk i 
årskurs 1–6 fr.o.m. den 1 augusti 2016. I årskurserna 7–9 tas den nya läroplanen i 
bruk etappvis under åren 2017, 2018 och 2019. 

• Årskurs 1-2, Elevhandledning (s. 151-152)

• Årskurs 3-6, Elevhandledning (s. 277-278)

• Årskurs 7-9, Elevhandledning: 76 timmar + individuell handledning + arbetslivsorientering (s. 
443-446)

www.oph.fi/download/166434_grunderna_for_laroplanen_verkkojulkaisu.pdf

30/10/2017 Utbildningsstyrelsen 10

http://www.oph.fi/download/166434_grunderna_for_laroplanen_verkkojulkaisu.pdf


Mål för undervisningen i 
elevhandledning i årskurs 7–9

• Delaktighet och aktivitet

• Förmåga att lära sig

• Livslångt lärande

• Självkännedom

• Att ställa upp mål

• Lärande med sikte på 
arbetslivet

• Att använda information 
om utbildning och arbetsliv 
i den egna 
karriärplaneringen

• Kulturell mångfald och 
internationalism
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 Förmåga att tänka och lära sig 
(K1)

 Kulturell och kommunikativ 
kompetens (K2)

 Vardagskompetens (K3)

 Multilitteracitet (K4)

 Digital kompetens (K5)

 Arbetslivskompetens och 
entreprenörskap (K6)

 Förmåga att delta, påverka och 
bidra till en hållbar framtid (K7)

Målen för mångsidig 
kompetens 



Grunderna för gymnasiets läroplan 2015
Utbildningsstyrelsen fastställde den 27 oktober 2015 grunderna för gymnasiets
läroplan för gymnasieutbildning för ungdomar. 

En läroplan enligt grunderna för gymnasiets läroplan 2015 har tagits i bruk för de 
studerande, som har inlett studierna i gymnasiet 1.8.2016, varefter ibruktagandet
framskrider årskursvis.

• Stöd för handledning för de studerande i gymnasiet (s. 18-19)

• Studiehandledning i gymnasiet: två obligatoriska kurser ”Jag som studerande” 
och ”Fortsatta studier och arbetsliv” (2x38 timmar) + individuell handledning + 
arbetslivsorientering (s. 223-224)

www.oph.fi/download/174853_grunderna_for_gymnasiets_laroplan_2015.pdf
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Obligatoriska handledningskurser i gymnasiet 1
1. Jag som studerande (SH1)

Kursens mål är att den studerande 
ska

• få information om gymnasie-
studierna, studiernas uppbyggnad 
och studentexamen

• vidareutveckla studiefärdigheter 
som förutsätts i gymnasiet samt 
centrala kunskaper och färdigheter 
som behövs för att kartlägga sina 
styrkor och intresseområden

• fundera över frågor i anslutning 
till livslångt lärande och personlig 
utveckling.
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Centralt innehåll (SH1)

• studiefärdigheter och förmåga att söka information, 
förmåga att lära sig
• planering av gymnasiestudierna och studentexamen; 
individuell studieplan och en plan för studentexamen
• reflektion kring fortsatta studier och yrkesinriktning; 
plan för fortsatta studier och yrkeskarriär
• självkännedom och att utveckla den
• livsfärdighet
• utvärdering av det egna lärandet
• informationskällor, digitala handledningstjänster och 
ansökningssystem som anknyter till fortsatta studier och 
framtidsplanering
• orientering i arbetslivet och information om olika utbildningar 
på andra stadiet och på universitet och högskolor
• aktuella frågor som tangerar gymnasiestudierna



Obligatoriska handledningskurser i gymnasiet 2
2. Fortsatta studier och arbetsliv (SH2)

Kursens mål är att den studerande ska

• utveckla sin självkännedom och sin förmåga 
att planera och ha kontroll över sitt liv

• fördjupa sig i teman som är centrala med 
tanke på fortsatta studier och arbetsliv och som 
utvecklar förmågan att planera sin karriär och 
sitt liv samt ger färdigheter för övergången till 
fortsatta studier och arbetslivet

• bekanta sig med olika utbildningsalternativ på 
andra stadiet och på universitet och högskolor 
samt med det övriga utbildningsutbudet

• förbättra sina arbetslivsfärdigheter och 
fördjupa sin kunskap om arbetslivet.
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Centralt innehåll (SH2)

• möjligheterna till fortsatta studier i Finland och 
utomlands
• arbetslivskunskap, det föränderliga och mång-
skiftande arbetslivet
• entreprenörskap
• arbetslivsfärdigheter och förmåga att söka arbete
• orientering i arbetslivet och information om fortsatta 
studier
• planering av fortsatta studier och framtiden, ansökan 
till fortsatta studier
• uppdatering av den individuella studieplanen, plan 
för studentexamensplanen och planen för fortsatta 
studier och yrkeskarriär
• aktuella frågor som tangerar gymnasiestudierna



Grunderna för yrkesinriktade grundexamina
Utbildningsstyrelsen beslutar om grunderna för yrkesinriktade grundexamina. 

Enligt förändringarna i förordningarna gällande grundläggande yrkesutbildning för 
ungdomar och vuxna trädde de nya grunderna för yrkesinriktade grundexamina och 
övriga föreskrifter i kraft 1.8.2015. 

Studiehandledning ingår i yrkesutbildningsprogrammen. 

Ny lagstiftning om yrkesutbildning kommer att träda i kraft i 2018. Subjektiv rätt till 
studiehandledning garanteras i framtiden också. 

Mer om yrkesskolereformen i Finland http://minedu.fi/sv/yrkesskolereformen
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http://minedu.fi/sv/yrkesskolereformen


Tusen tack!

Mr Mika Launikari

Senior Information Specialist

M.Sc.Econ. & PhD Candidate 

Utbildningsstyrelsen (EDUFI) 

Euroguidance Finland

P.O.Box 380

00531 Helsingfors

Finland

Tel. +358-295-338511

Email mika.launikari@oph.fi

mailto:mika.launikari@oph.fi


Sveriges Vägledarförenings konferanse 
26.-27. oktober 2017 

Ellen Hagen

Euroguidance

www.SIU.no

ellen.hagen@siu.no

1. Kort presentasjon

2. Norsk karriereveiledning -milepæler

3. Mobilitetsveiledning 

http://www.siu.no/


SIU – senter for internasjonalisering i utdanning
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• SIU er Norges kompetansesenter for internasjonalisering av utdanning



Milepæler for livslang læring
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2014 OECD report
NOU 

2016:7

2017 
Kompetansep
olitisk strategi 

Nasjonalt 
knutepunkt i 

Tromsø

2018 IKT i 
karriere

veiledning

http://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/Diagnostic-report-Norway.pdf
http://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/Diagnostic-report-Norway.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/05a79a5ed91e40e1a80e6f8028b21e3e/no/pdfs/nou201620160007000dddpdfs.pdf
https://www.kompetansenorge.no/contentassets/c93c9560324741cbba196a2c683ef7ee/strategisk_plan_kompetanse_norge_2017_2010.pdf
https://www.kompetansenorge.no/nyheter/satser-nasjonalt-pa-karriereveiledning-i-tromso/
https://www.kompetansenorge.no/nyheter/25-millionar-til-karriererettleiing-pa-nett/
https://www.kompetansenorge.no/nyheter/25-millionar-til-karriererettleiing-pa-nett/


Nasjonalt system for karriererådgivning
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Barn og ungdom

Grunnskole –

Lov og

forskrift

Faget Utdanningsvalg

19 år = Voksne

Regionale Karrieresentre

Alle 

Videregående opplæring

Praksisnær læring (PTF)

Todelt rådgivningstjeneste

Karrieresentre ved 

høyskole og universitet

NAV

Nav.no

IKT i 
Karriere

veiledning

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724
https://www.kompetansenorge.no/contentassets/66f74f96bf674ba0af6c2c52a798748a/informasjon-om-tilskudd-til-partnerskap-for-karriereveiledning-2014.pdf
https://www.udir.no/Upload/Fagopplaring/veileder_prosjekt_til_fordypning.pdf?epslanguage=no
https://utdanning.no/tema/hjelp_og_veiledning/karrieresentre
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Veiledning om 
mobilitet • Plikten til å veilede om mobilitet :

• § 22-3.Utdannings- og yrkesrådgiving

• oppdatert informasjon om 
utdanningsvegar i Noreg og andre land

• oppdatert informasjon om yrkesområde 
og arbeidsmarknaden lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt

• Den enkelte eleven har rett til to ulike 
former for nødvendig rådgiving: 
sosialpedagogisk rådgiving og 
utdannings- og yrkesrådgiving.



Hvem reiser ut?  



Hvem reiser ut? 



Hvem reiser ut? 



Hvem hører de unge på?



Takk for oppmerksomheten!
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• www.siu.no

• www.utdanningiverden.no

• www.studyinnorway.no

• www.utdanning.no

• www.kompetanenorge.no

http://www.siu.no/
http://www.utdanningiverden.no/
http://www.studyinnorway.no/
http://www.utdanning.no/
http://www.kompetanenorge.no/


Uddannelsesvejledning i Danmark

Sveriges Vägledarförenings Konferens den 26.-27. oktober 2017 
Birtha Theut, Euroguidance, bt@ufm.dk



Vejledning - Kort 

1) Ungdommens Uddannelsesvejledning (55 UU Centre)

2) Studievalg – (7 Studievalgcentre)

3) eVejledning

4) Voksen og Efteruddannelsescentre (13 VEU centre)

Guidance in Education

30-10-2017

https://ufm.dk/publikationer/2014/guidance-in-education?searchterm=Guidance in Education


Reform i 2004 

En specifik lov om vejledning

• Ansvaret for vejledning blev flyttet fra skoler til en række nye 
uafhængige og professionelle institutioner på 2 niveauer

1. Mellem folkeskole og ungdomsuddannelse (55 UU Centre)

2. Mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelse (7 
regionale studievalgscentre)
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Vejledningsreformens Mål

• Vejledning skal gavne bådet individdet og samfundet (dobbelt mål) og
hjælpe unge mennesker med at gennemføre en uddannelse

• Specifikt fokus på unge mennesker i risiko-zonen (støtte til valg af og
gennemførelse af uddannelse)

• Tage højde for den enkeltes interesser and kompetencer

• Bidrage til reduktion af drop out

• Støtte/hjælpe den enkelte til at bruge Internet/informationskilder

• Vejledning skal være uafhæng af insitutions- og sektorspecifikke interesser.

• Vejledere skal have de rigtige kvalifikationer (Diploma level – 60ECTS)
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1) Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU

Hvad er den nyeste udvikling?
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15-17-årige skal være i uddannelse, arbejde eller en anden aftalt
aktivitet. 

 Aktiviteter i personlig uddannelsesplan

 Aktiviteterne skal sigte mod at de unge fuldfører en
yrkesutbildning eller en gymnasial uddannelse eller får
fodfæste på arbejdsmarkedet.

 Kommunen/ UU Centret må sikre, at den personlige
uddannelsesplan følges eller ændres undervejs
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Uddannelsesparathedsvurdering af 15-17 årige

• Når et ungt menneske forlader folkeskolen og fortsætter mod 
yrkesutbildning eller gymnasium skal UU centret i samarbejde
med skole lave en vurdering af elevens faglige, personlige og
sociale færdigheder.

• Elever/forældre kan ønske, at en negativ vurdering bliver testet
af ungdomsuddanelsesinstitutonen, hvis de ikke er enige.

• For unge mennesker, som er vurderet ikke-uddannelsesparate
skal kommunen sørge for træning eller hvad der ellers er
nødvendigt for at forbedre den unges færdigheder. 



Ny reform i 2014 af yrkesutbildning, inklusiv vejledning

• Mindre individuel vejledning (20% af de unge)

• Større brug af kollektiv og gruppeorienteret vejledning

• Udvikling af metoder og aktiviteter for kollektiv vejledning

• Tidligere interventioner for elever, der risikerer ikke at blive 
bedømt uddannelsesparate til ungdomsuddannelse

• Styrke vejledningen i relation til uddannelsen på skolerne
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2) Studievalg

• 7 centre giver vejledning til videregående
uddannelse

• Studievalg.dk

• Ny lov på vej i 2018 – Studievalg Danmark

• Nyt redskab: Uddannelseszoom

• Skal hjælpe den unge med at se på kvalitet og
relevans

Studievalg.dk
https://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/statistik-og-analyser/uddannelseszoom
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 2011:  eVejledning etableres - www.evejledning.dk

 Primært rettet mod ressourcefulde unge og deres forældre

 eVejledning tilbydes via: phone, online chat, webcam, sms and 
e-mail 

 Af professional vejledere – findes via   www.ug.dk

http://www.evejledning.dk/
http://www.ug.dk/


eVejledning: Antal brugere via forskellige kanaler

2016

Number Percentage

Phone 37.714 44%

Chat 37.002 43%

Mail 10.912 13%

SMS 134 0%

Total (individuals) 85.762

Digitale meetings 464

Livechat 8.966

Total (webinars) 9.430

Total 95.192
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ug.dk - evejledning.dk



4) VEU-Centrene (lifelong guidance)

• Vejledning for voksne i arbejde eller uden for arbejdsmarkedet.

• Gratis  og ikke-bindende karrievejledning til virksomheder og ansatte.

VEU-center.dk

http://www.veu-center.dk/


Nogle af vores udfordringer i dag

• Reform af yrkesutbildning (flere må vælge og gennemføre yrkesutbildning)

• Hvorledes ændrer man mønster for valg af ungdomsuddannelse? 

• Forbedre elevernes kompetencer i folkeskolen (matematik, læse/skive)

• Mere målrettet vejledning og mere differentieret vejledning

• Flere unge skal også se på relevans og kvalitet ved valg af videregående 
uddannelse

• Flere personer med lav uddannelse i efteruddannelse
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Diskussion
5 grupper med 4-5 deltagare i varje

Jämför med Sverige:  likheter och skillnader? 
• Nämn något som förvånar?
• Nämn något som verkar likna det vi gör här hemma? 
• Vad skulle ni vilja ta med er och utveckla på 

hemmaplan?

Återrapportering från grupper



Tack!
Euroguidance nätverket:
• www.euroguidance.eu
• Nätverkets nyhetsbrev (vår och höst)

Euroguidance Sweden:
• www.uhr.se/euroguidance
• euroguidance.sweden@uhr.se


